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Inleiding Zingeving. 
 
Pergamijn/Daelzicht, Sittard, 24 maart 2014. 
  
 
Mensen geven zin en betekenis aan wat ze in hun leven meemaken. 
Als mensen iets of iemand verliezen heeft dat vrijwel altijd gevolgen voor hun zinbeleving. 
Wat die gevolgen zijn hangt met name van twee zaken af: 

- de mate van zingeving en betekenis die het verlorene had 
- eerdere verlieservaringen 
 

Om het een en ander te verduidelijken zal ik een theoretisch concept introduceren en dat 
meteen aan de hand van een casus toelichten. 
Eerst kort een stukje theorie. 
Ieder mens heeft een zogenaamd zingevingsysteem. Dat bestaat uit zingevingbronnen. 
Een bron kan een persoon zijn, maar ook een activiteit, iets materieels. 
Het ene kan belangrijker zijn dan het andere. In deze tekening wordt dat visueel aangegeven 
door de grootte van de bron. In de loop van je leven verandert e.e.a. Er vallen bronnen weg 
en als het goed is komen er ook weer bronnen bij. De bronnen zijn op een of andere manier 
met elkaar verbonden. Stel je voor dat uit al die bronnen een lijntje loopt dat onder het 
systeem samen komen. Dat noemt men het perspectief, een soort samenhangend 
oriëntatiepunt van waaruit men zichzelf, de ander en de wereld om zich heen beleeft en 
waardeert. 
Als nu een of meerdere bronnen wegvallen die erg belangrijk zijn, dan wordt dat perspectief 
aangetast. 
Ik maak het concreet met de casus van dhr. Zijlstra, die jarenlang verkering had met mw de 
Jong. Ze hadden een kinderwens, maar hen werkt duidelijk gemaakt dat het voor hen toch 
lastig was om voor een kind te zorgen. Daarom schaften ze een knuffelmuis aan:  Mandy. Dat 
was hun kindje. Toen mw de Jong ernstig ziek werd, beloofde dhr Zijlstra dat hij voor Mandy 
zou blijven zorgen. Na het overlijden van zijn vriendin, trekt dhr. Zijlstra zich terug en wordt 
agressief naar anderen. Hij verliest zijn vrienden en ook zijn werk. Krampachtig probeert hij 
toch nog iets van zijn dagritme overeind te houden; hij raakt de grip op zijn leven kwijt. Gaat 
overmatig drinken, verwaarloost Mandy en zijn huis, waardoor hij moet verhuizen. 
Kijken we naar het schema. 
We zien daar een aantal zingevingbronnen die voor dhr Zijlstra belangrijk waren: zijn vriendin, 
Mandy de muis, zijn huis, zijn vrienden en zijn werk. Ze gaven hem het gevoel: ik ben 
iemand, die kan liefhebben en zorgen en op zijn beurt gewaardeerd wordt. 
Dan vallen een voor een zijn zingevingbronnen weg: met het overlijden van zijn vriendin de 
belangrijkste van alles en ten gevolge daarvan beginnen ook de anderen te wankelen: zorg 
voor Mandy, zijn werk, zijn vrienden, zijn dagritme, zijn huis. 
Het oude verlies: ik word nooit vader, zijn droom, zijn verlangen komt met dit actuele verlies 
weer naar boven en versterkt het huidige verlies. 
Door het verlies van al deze zingevingbronnen, verdwijnt ook zijn perspectief. Want al deze 
bronnen gaven hem het gevoel: ik ben iemand, de moeite waarde, ik word gezien, er wordt 
van me gehouden, ik kan zelf voor anderen zorgen 
Gevolg is dat hij in een zingevingscrisis raakt. ‘Wat beteken ik nog, wie ben ik nog nu ik 
zoveel verloren heb? 
In zo’n situatie is belangrijk dat het levensverhaal van dhr Zijlstra verteld kan worden en zijn 
zingevingsysteem a.h.w. in beeld gebracht kan worden. Maar ook zijn levensgeschiedenis is 
van belang: wat heeft hij eerder verloren en hoe heeft hij daarop gereageerd en wat of wie 
heeft hem toen weer geholpen? Dat kunnen ook nu belangrijke hulpbronnen zijn. 
Ook is het belangrijk oog te hebben voor zijn gedrag. Want dat agressieve gedrag, het 
bovenmatig drinken, het zich terugtrekken, zich niet meer aan afspraken houden en het zich 
zelf verwaarlozen, is betekenisvol. Het staat voor iets. Natuurlijk is het erg lastig voor mensen 
die met hem te maken hebben, maar het nodigt ook uit om te kijken waarvan het uitdrukking 
is. Heel vaak heeft het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking ook een 
symbolische kant. Ze drukken ermee uit wat kennelijk niet in woorden gezegd kan worden. 
Dat gedrag ziet er voor ons niet altijd fraai of prettig uit, vaak ervaren we het als lastig, 
kunnen we het niet begrijpen. 
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We kunnen er vaak pas wat van verstaan tegen de achtergrond van iemands levensverhaal, 
zijn levensgeschiedenis, door ons in te leven in de beleving van die ander. Iemand, die net 
als wij mens is en net als wij zijn verlangens en angsten heeft. Dan ontdekken we ook dat er 
wellicht een relatie bestaat met een verlieservaring, die niet gezien, laat staan begrepen is. 
Dat alles is nodig alvorens we op een adequate wijze die ander kunnen ondersteunen in 
verwerking, in het betekenis geven van het verlies en in het zoeken naar of openstaan voor 
nieuwe zin. 
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